
Protokół  z XCIX  (99)  posiedzenia

Zarządu  Powiatu  w Gołdapi.

w dniu  22  grudnia  2021  roku

godz.  073o- 08'

Ad.l

Starosta  stwierdziła  quorum  pozwalające  na  podejmowanie  prawomocnych  decyzji

- 3 członków  zarządu  /lista  obecności  w załączeniu  -  zał. nr 1 do protokołu/,  otworzył  XCIX  (99)

posiedzenie  Zarządu  Powiatu  /porządek  obrad  w załączeniu-  zał. nr  2 do protokołu/.

Przewodnicząca  Zarządu  zapytała  czy są uwagi  do przedstawionego  porządku  obrad?

Uwag  nie  zgłoszono.

Przewodnicząca  Zarządu  przeszła  do realizacji  kolejnego  punktu.

Ad.  2

Przewodnicząca  Zarządu  poinformowała,  iż protokoły  z XCVI  (96),  XCVII  (97),  XCVIII  (98)

posiedzenia  Zarządu  Powiatu  były  wyłożone  do wglądu  oraz  przesłane  drogą  elektroniczną.

Zapytała  czy  Członkowie  Zarządu  mają  uzupełnienia  bądź  sprostowania  do protokołu.

Uwag  nie  zgłoszono.

Przewodnicząca  przeprowadziła  głosowanie.

Zarząd  Powiatu  jednogłośnie  przyjął  protokoły  XCVI  (96),  XCVII  (97),  XCVIII  (98)

posiedzenia  Zarządu  Powiatu.

Przewodnicząca  przeszła  do realizacji  kolejnego  punktu.

Ad.  3

Dyrektor  Domu  Św. Faustyny  Nie  lękajcie  się  Pani  Beata  Kuprewicz  przedstawiła  wniosek

wsprawie  przyjęcia  aktualizacji  i  zatwierdzenia  preliminarza  kosztów  działalności

prowadzenia  całodobowej  placówki  opiekuńczo-wychowawczej  na 2021 r. /wniosekwzałączeniu-

zał. nr  3 do  protokołu/.

Dyrektor  Domu  Św.  Faustyny  Nie  lękajcie  się  Pani Beata  Kuprewicz  poinformowała,

że zgodnie  z przepisami  ustawy  o działalności  poQtku  publicznego  i o wolontariacie  Powiat
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Gołdapski  zlecił  Caritas  Diecezji  Ełckiej  realizację  zadania  publicznego  z zakresu  wspierania

rodziny  i systemu  pieczy  zastępczej  pt. ,,Prowadzenie  całodobowej  placówki  opiekuńczo-

wychowawczej  typu  socjalizacyjnego  łączącej  zadania  o charakterze  interwencyjnym".

Na podstawie Ffi 1 ust. 7 umowy nr ZD.032.1.2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku o powierzenie

zadania  publicznego  pod  nazwą:  ,,Prowadzenie  całodobowej  placówki  opiekuńczo-

wychowawczej  typu  socjalizacyjnego  łączącej  zadania  o charakterze  interwencyjnym",

Zleceniobiorca  zobowiązany  jest  przedstawić  preliminarz  kosztów  na następny  rok  celem

zatwierdzenia  w  terminie  do 301istopada  poprzedzającego  dany  rok  kalendarzowy.  Preliminarz

kosztów  na rok  2021 został  w  listopadzie  2020  roku  i uzyskał  zatwierdzenie  Zarządu  Powiatu.

W  ciągu  2021 roku  wzrosły  koszty  utrzymania  wychowanka,  do tego  też liczba  wychowanków

pochodzących  z innych  powiatów  okazała  się  większa  niż  zakładania  w  pierwotnym

preliminarzu.  Preliminarz  wzrośnie  o kwotę  35 677,38  zł.  Aktualizacja  preliminarza

nie  wymaga  zmian  w  budżecie  powiatu  gdyż  te były  dokonywane  na bieżąco.

Przewodnicząca  Zarządu  zapytała  czy są pytania  do przedstawionego  wniosku?

Pytań  nie  zgłoszono.

Przewodnicząca  Zarządu  przeprowadziła  głosowanie.

Zarząd  Powiatu  jednogłośnie  pozytywnie  rozparzyl  wniosek  w  sprawie  przyjęcia

aktualizacji  i zatwierdzenia  preliminarza  kosztów  działalności  prowadzenia  całodobowej

placówki  opiekuńczo-wychowawczej  na 2021  r.

Ad.  4

Dyrektor  Domu  Św. Faustyny  Nie  lękajcie  się  Pani  Beata  Kuprewicz  przedstawiła  wniosek

wsprawie  zatwierdzenia  preliminarza  kosztów  działalności  prowadzenia  całodobowej

placówki  opiekuńczo  -  wychowawczej  na 2022  r. /wnioseh  w zatączeniu-  zai. nr  4 ao protohoiul

Dyrektor  Domu  Św.  Faustyny  Nie  lękajcie  się  Pani Beata  Kuprewicz  poinformowała,

że zgodnie  z przepisami  ustawy  o działalności  pożytku  publicznego  i o wolontariacie  Powiat

Gołdapski  zlecił  Caritas  Diecezji  Ełckiej  realizację  zadania  publicznego  z zakresu  wspierania

rodziny  i systemu  pieczy  zastępczej  pt. ,,Prowadzenie  całodobowej  placówki  opiekuńczo-

wychowawczej  typu  socjalizacyjnego  łączącej  zadania  o charakterze  interwencyjnym".

Na podstawie F3 1 ust. 7 umowy nr ZD.032.1.2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku o powierzenie

zadania  publicznego  pod  nazwą:  ,,Prowadzenie  całodobowej  placówki  opiekuńczo-
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wychowawczej  typu  socjalizacyjnego  łączącej  zadania  o charakterze  interwencyjnym".

Zleceniobiorca  zobowiązany  jest  przedstawić  preliminarz  kosztów  na następny  rok  celem

zatwierdzenia  w  ternninie  do 301istopada  poprzedzającego  dany  rok  kalendarzowy.  Preliminarz

kosztów  na rok  2022  został  złożony  w terminie.

Przewodnicząca  Zarządu  zapytała  czy  są pytania  do przedstawionego  wniosku?

Pytań  nie  zgłoszono.

Przewodnicząca  Zarządu  przeprowadziła  głosowanie.

Zarząd  Powiatu  jednogłośnie  pozytywnie  rozparzył  wniosek  w sprawie  zatwierdzenia

preliminarza  kosztów  działalności  prowadzenia  całodobowej  placówki  opiekuńczo

wychowawczej  na 2022  r

Ad.  5

Naczelnik  Wydziału  Geodezji  i Nieruchomości  Pan Piotr  Czemeryński  przedstawił  wniosek

w  sprawie  wygaszenie  trwałego  zarządu  do  nieruchomości  gruntowej  zabudowanej,

oznaczonej  numerami  ewidencyjnymi  działek:  671/4  o pow.  0,0262  ha, 671/12  o pow.  0,4829

ha oraz  671/13  o pow.  0,7534  ha, położonej  w obrębie  2 miasta  Gołdap  /wniosek wzałączeniu-zał.

nr  5 do  protokołu/.

Geodeta  Powiatowy  Pan Piotr  Czemeryński  poinformował,  że decyzją  Zarządu  Powiatu

nr GN.2.2021.KH  z dnia  20 stycznia  2021 roku  ustanowiono  trwały  zarząd  na czas określony,

tj. na czas realizacji  projektu  do opisanej  nieruchomości.  Trwały  zarząd  do przedmiotowych

działek,  był  niezbędny  w celu  umożliwienia  jednostce  wykonywania  zadań  powiatu  na czas

realizacji  projektu  pn. ,,Budowa  miejsc  parkingowych  na działce  nr 671/12  w Gołdapi  wraz

z zagospodarowaniem  przyległego  terenu".  W  związku  z zakończeniem  realizacji  powyższego

projektu  -  konieczne  jest  zwrócenie  przedmiotowej  nieruchomości  do zasobu  mienia  powiatu.

Przewodnicząca  Zarządu  zapytała  czy  są  pytania  do przedstawionego  wniosku?

Pytań  nie  zgłoszono.

Przewodnicząca  Zarządu  przeprowadziła  głosowanie.
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Zarząd  Powiatu  jednogłośnie  pozytywnie  rozparzył  wniosek  w sprawie  wygaszenie

trwałego  zarządu  do  nieruchomości  gruntowej  zabudowanej,  oznaczonej  numerami

ewidencyjnymi  działek:  671/4  o pow.  0,0262  ha, 671/12  o pow.  0,4829  ha oraz  671/13

o pow.  0,7534  ha,  położonej  w obrębie  2 miasta  Gołdap.

Ad.  6a

Skarbnik  Powiatu  Pani  Bożena  Radzewicz  przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia

planufinansowego  dlarachunkuwydzie1onego  środkówz  FunduszuPrzeciwdziałaniaCOVID-

19 na finansowanie  lub dofinansowanie  realizacji  zadań  związanych  zprzeciwdziałaniem

COVID-19  - "LabOratoria  przyszłości"  /projekt  uchwaly  Zarządu  Powiatu  w załączeriiu-  zał. nr  6 do

protokołu/.

Skarbnik  Powiatu  Pani  Bożena  Radzewicz  poinformowała,  że w świetle  art. 65 ust. 1l  ustawy

z dnia  31 marca  2020 r.  o zmianie  ustawy  o szczególnych  rozwiązaniach  związanych

z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i zwalczaniem  COVID-19,  innych  chorób  zakaźnych

oraz  wywołanych  nimi  sytuacji  kryzysowych  oraz  niektórych  innych  ustaw  jednostki

samorządu  terytorialnego  gromadzą  środki  z Funduszu  na wydzielonym  rachunku  dochodów

i przeznaczają  na wydatki  związane  z przeciwdziałaniem  COVID-19  w ramach  planu

finansowego  tego rachunku.  Odrębriy  plan  finansowy  dla ww.  wydzielonego  rachunku  -

zgodnie  z art. 65 ust. 12 opracowuje  organ  wykonawczy  JST.

Przewodnicząca  Zarządu  zapytała  czy  są  pytania  do przedstawionego  projektu  uchwały

Zarządu  Powiatu?

Pytań  nie  zgłoszono.

Przewodnicząca  Zarządu  przeprowadziła  głosowanie.

Zarząd  Powiatu  jednogłośnie  podjął  uchwałę  Zarządu  Powiatu  w sprawie  ustalenia  planu

finansowego  dla  rachunku  wydzielonego  środków  z Funduszu  Przeciwdziałania  COVID-

19  na  finansowanie  lub  dofinansowanie  realizacji  zadań  związanych  z przeciwdziałaniem

COVID-19  - "Laboratoria  przyszłości"
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Ad.  6b

Skarbnik  Powiatu  Pani  Bożena  Radzewicz  przedstawiła  projekt  uchwały  w sprawie  wyboru

długości  okresu  wyliczeniarelacji  określonych  w art. 243 ust. 1 ustawy  o finansach  publicznych

/projekt  uchwały  Zarządu  Pośatu  wzałączerńu-  zał. nr 7 do  protokołu/.

Skarbnik  Powiatu  Pani  Bożena  Radzewicz  poinformowała,  że nowelizacja  ustawy  o dochodach

JST  zmieniła  art. 9 ustawy  z dnia  14 grudnia  2018  r. o zmianie  ustawy  o finansach  publicznych

oraz  niektórych  innych  ustaw.  Jego ust. 1 otrzymał  następujące  brzmienie:,,l.  Ustalana  na lata

2022-2025  relacja  łącznej  kwoty  przypadających  w danym  roku  budżetowym  spłat  i wykupów

określonych  w art. 243 ust. 1 ustawy  zmienianej  w art. 1, w brzmieniu  nadanym  niniejszą

ustawą,  do  planowanych  dochodów  bież:ących  budżetu  nie może  przekroczyć  średniej

arytmetycznej  z obliczonych  dla  ostatnich  trzech  albo  siedmiu  lat relacji  dochodów  bieżących

powiększonych  o dochody  ze sprzedaży  majątku  oraz  pomniejszonych  o wydatki  bieżące  do

dochodów  bieżących  budżetu.  Wyboru  długości  okresu  stosowanego  do wyliczenia  relacji

dokonuje  organ  wykonawczy  jednostki  samorządu  terytorialnego  do dnia  31 grudnia  2021 r.

i informuje  o wyborze  właściwą  regionalną  izbę obrachunkową  oraz  organ  stanowiący  tej

jednostki"

Przewodnicząca  Zarządu  zapytała  czy  są pytania  do  przedstawionego  projektu  uchwały

Zarządu  Powiatu?

Pytań  nie  zgłoszono.

Przewodnicząca  Zarządu  przeprowadziła  głosowanie.

Zarząd  Powiatu  jednogłośnie  podjął  uchwałę  Zarządu  Powiatu  w sprawie  wyboru

długości  okresu  wy}iczenia  reJacji  określonych  w art.  243 ust. I ustawy  o finansach

publicznych.

Ad.  6c

Skarbnik  Powiatu  Pani  Bożena  Radzewicz  przedstawiła  projekt  uchwały  w sprawie  zmian

budżetu  Powiatu  Gołdapskiego  w roku  2021 /projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  w załączeniu-  zał. nr 8

do protokołu/.

Skarbnik  Powiatu  Pani Bożena  Radzewicz  poinformowała,  że dochody  w  Starostwie

Powiatowym  w Gołdapi  w rozdziale  85508  ,,Rodziny  zastępcze"  dokonuje  się zwiększenia

planu  finansowego  dochodów  o kwotę  3 670,00  zł, w  związku  z decyzją  Wojewody  Warmińsko
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-  Mazurskiego  nr  FK  394/2021  z dnia  12 listopada  2021  r. o zmianie  planu  dotacji  celowych.

W  rozdziale  85510  ,,Działalność  placówek  opiekuńczo-wychowawczych"  dokonuje  się

zmniejszenia  planu  finansowego  dochodów  o kwotę  351,00  zł,  w  związku  z decyzją  Wojewody

Warmińsko  -  Mazurskiego  m  FK  394/2021  z dnia  121istopada  2021  r. o zmianie  planu  dotacji

celowych.  Plan  dochodów  budżetu  powiatu  zwiększa  się  per saldo  o kwotę  3 319,00  zł.

Wydatki  w Starostwie  Powiatowym  w Gołdapi  w rozdziale  75020  ,,Starostwo  Powiatowe"

dokonuje  się  przesunięcia  w  planie  wydatków  w  ramach  posiadanych  środków  finansowych

w celu  prawidłowej  realizacji  zadania.  W rozdziale  75075  ,,Promocja  jednostek  samorządu

terytorialnego"  dokonuje  się przesunięcia  w  planie  wydatków  w  ramach  posiadanych  środków

finansowych  o kwotę  15 102,36  zł, co umożliwi  prawidłową  realizację  zadań.  W rozdziale

80153  ,,Zapewnienie  uczniom  prawa  do bezpłatnego  dostępu  do podręczników,  materiałów

edukacyjnych  lub  materiałów  ćwiczeniowych"  dokonuje  się zmniejszenia  planu  finansowego

wydatków  o kwotę  431,95  zł w związku  z decyzjami  Wojewody  Warmińsko-Mazurskiego.

W  Komendzie  Powiatowej  Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Gołdapi  w rozdziale  75411

,,Komendy  powiatowe  Państwowej  Straży  Pożarnej"  dokonuje  się  przesunięcia  w planie

wydatków  w ramach  posiadanych  środków  finansowych  o kwotę  26 416,00  zł w  celu

prawidłowej  realizacji  zadań.  W Poradni  Psychologiczno  -  Pedagogiczna  w  Gołdapi

w  rozdziale  85406  ,,Poradnie  psychologiczno-pedagogiczne,  dokonuje  się  przesunięcia

w  planie  wydatków  w ramach  posiadanych  środków  finansowych  w celu  prawidłowej

realizacji  zadań.  W  Zespole  Placówek  Edukacyjno-Wychowawczych  w Gołdapi  w  rozdziale

80153  ,,Zapewnienie  uczniom  prawa  do bezpłatnego  dostępu  do podręczników,  materiałów

edukacyjnych  lub  materiałów  ćwiczeniowych"  dokonuje  się zwiększenia  planu  finansowego

wydatków  o kwotę  431,95  zł w związku  z decyzjami  Wojewody  Warmińsko-Mazurskiego.

W Powiatowym  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Gołdapi  w  rozdziale  85205,,Zadania  w  zakresie

przeciwdziałania  przemocy  w rodzinie"  dokonuje  się  przesunięcia  w planie  wydatków

w ramach  posiadanych  środków  finansowych  o kwotę  1,69  zł w celu  prawidłowej  realizacji

zadań.  W  rozdziale  85508  ,,Rodziny  zastępcze"  dokonuje  się zwiększenia  planu  finansowego

wydatków  o kwotę  3 670,00  zł,  w  związku  z decyzją  Wojewody  Warmińsko  -  Mazurskiego  m

FK  394/2021  z dnia  121istopada  2021  r. o zmianie  planu  dotacji  celowych.  W  rozdziale  85510

,Działalność  placówek  opiekuńczo-wychowawczych"  dokonuje  się  zmniejszenia  planu

finansowego  dochodów  o kwotę  351,00  zł, w związku  z decyzją  Wojewody  Warmińsko

Mazurskiego  nr  FK  394/2021  z dnia  12 listopada  2021  r. o zmianie  planu  dotacji  celowych.

W Zarządzie  Dróg  Powiatowych  w  Gołdapi  w  rozdziale  60014,,Drogi  publiczne  powiatowe"

dokonuje  się przesunięcia  w planie  wydatków  w ramach  posiadanych  środków  finansowych
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w celu  prawidłowej  realizacji  zadań.  Plan  wydatków  budżetu  powiatu  zwiększa  się  per saldo

o kwotę  3 319,00  zł. Plan  dochodów  zwiększył  się o kwotę  3 319,00  zł i po zmianach  wynosi

37 564 031,22  zł. Plan  wydatków  zwiększył  się o kwotę  3 319,00  zł i po zmianach  wynosi

42 773 349,32  zł. Deficyt  budżetu  po zmianie  wynosi5  209 318,10  zł. Przychody  budżetu  po

zmianie  wynoszą  5 209  318,10  zł. Rozchody  O,OO zł.

Przewodnicząca  Zarządu  zapytała  czy są  pytania  do przedstawionego  projektu  uchwały

Zarządu  Powiatu?

Pytań  nie  zgłoszono.

Przewodnicząca  Zarządu  przeprowadziła  głosowanie.

Zarząd  Powiatu  jednogłośnie  podjąl  uchwałę  Zarządu  Powiatu  w sprawie  zmian  budżetu

Powiatu  Gołdapskiego  w roku  2021.

Ad.  6d

Skarbnik  Powiatu  Pani  Bożena  Radzewicz  przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie

wprowadzenia  autopoprawek  do  projektu  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Powiatu

Gołdapskiego  na lata  2022  -  2037.  /projekt  uchwałyZarząduPowiatu  wzałączemu-zał.  nr9  do  protokołu/.

Skarbnik  Powiatu  Pani Bożena  Radzewicz  poinformowała,  że w projekcie  Wieloletniej

Prognozy  Finansowej  Powiatu  Gołdapskiego  na lata  2022  -  2037  i załącznikach  dokonano

następujących  poprawek.  Projekt  uchwały  w sprawie  uchwalenia  Wieloletniej  Prognozy

Finansowej  Powiatu  Gołdapskiego  na lata  2022  -  2037  pozostaje  bez zmian.  Dokonano  zmian

w załączniku  Nr  1 do projektu  uchwały  tj. Od momentu  przekazania  przez  Zarząd  Powiatu

projektu  bud;tetu  Powiatu  Gołdapskiego  na 2022  rok,  uchwalonego  Uchwałą  Zarządu  Nr

196/2021  z dnia  lO listopada  2021 roku,  nastąpiły  okoliczności  powodujące  konieczność

wprowadzenia  proponowanych  zmian  do projektu  przedłożonego  Radzie  Powiatu  iRegionalnej

Izbie  Obrachunkowej  w Olsztynie  w formie  autopoprawki.  Komisje  stałe Rady  Powiatu

powinny  wydać  opinie  o przedłożonym  projekcie  budżetu  na 2022  rok  z uwzględnieniem

autopoprawki.  Dokonuje  się  zwiększenia  planu  dochodów  o kwotę  218 791,00  zł

w związku  ze złożonym  wnioskiem  do Wojewody  Warmińsko  -  Mazurskiego  o objęcie  dopłatą

w 2022  roku  realizacji  zadań  własnych  Organizatora  w zakresie  przewozów  autobusowych

o charakterze  użyteczności  publicznej  na linii  Gołdap-Banie  Mazurskie  oraz  Gołdap  -Skajzgiry

a także  w związku  z zabezpieczeniem  dochodów  z tytułu  rekompensaty  dla  Operatora  w  części
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stanowiącej  zwrot  utraconych  przychodów  z tytułu  stosowania  ustawowych  uprawnień  do

u1gowychprzejazdównatej  1iniikomunikacyjnej.  Dokonuje  się zwiększenia  planu  wydatków

o kwotę  309  267,10  zł  w  związku  ze złożonym  wnioskiem  do Wojewody  Warmińsko

Mazurskiego  o objęcie  dopłatą  w  2022  roku  realizacji  zadań  własnych  Organizatora  w  zakresie

przewozów  autobusowych  o charakterze  użyteczności  publicznej  na linii  Gołdap-Banie

Mazurskie  oraz  Gołdap  -Skajzgiry  a także  w związku  z zabezpieczeniem  dochodów  z tytułu

rekompensaty  dla Operatora  w części  stanowiącej  zwrot  utraconych  przychodów  z tytułu

stosowania  ustawowych  uprawnień  do ulgowych  przejazdów  na tej linii  komunikacyjnej.

Dokonuje  się  zwiększenia  planu  wydatków  o kwotę  100 000,OO zł w  związku

z wystąpieniem  Prezesa  GoldMedica  Spółka  z o.o.  w  Gołdapi  z wnioskiem  do Zarządu  Powiatu

o udzielenie  poręczenia  na zaciągnięcie  kredytu  gotówkowegow  wysokości  300 000 zł (bez

odsetek)  z okresem  spłaty  rozłożonym  na 36 miesięcy.  Aby  Zarząd  mógł  podjąć  uchwałę

wyrażająca  zgodę  na poręczenie,  w projekcie  budżetu  należy  zabezpieczyć  kwotę  poręczenia

przypadającąna  2022  rok,  czyli  100  000  zł.  Kredyt  w  ramach  poręczenia  będzie  spłacany  latach

2022  -  2024,  po 100  000 zł każdego  roku.  Dokonuje  się  zmniejszenia  planu  wydatków

majątkowych  w 2022  roku  o kwotę  per saldo  198 369,00  zł w tym:  zmniejszenie  o kwotę

249  689,00  zł w  związku  z odstąpieniem  od realizacji  zadania  inwestycyjnego  pn.,,Przebudowa

przejść  dla  pieszych  w rejonie  skrzyżowania  ulicy  Wolności  (droga  powiatowa  nr 4851N)

zulicą  Krzywą  (droga  powiatowa  nr 4814N)  w Gołdapi"  -  wartość  planowana  inwestycji

249  689,00zł.  W  postępowaniu  została  złożona  l oferta  o wartości  357 47l,75  zł brutto.  Cena

tej oferty  przekroczyła  wartość,  którą  zamawiający  zamierzał  przeznaczyć  na sfinansowanie

zarnówienia.  Zwiększenie  o kwotę  31 320,00  zł wartości  realizacji  zadania  pn.: ,,Remont  drogi

powiatowej  m 1772N  przez  msc. Kierzki  ( 550m)  i msc. Mieczkówka  ( 850m)  o łącznej

długości  I 400  mb".  Środki  na ten cel pochodzą  z naliczonej  kary  umownej  dla  Wykonawcy

w związku  z realizowaniem  inwestycji  z udziałem  środków  z Rządowego  Funduszu  Inwestycji

Lokalnych.  Zgodnie  z obowiązującymi  zasadami  działania  Funduszu,  całość  naliczonej  kary

stanowi  dochód  Powiatu  Gołdapskiego  i należy  go przeznaczyć  wyłącznie  na wydatki.

Zwiększenie  o kwotę  20 000,OO  zł  na  wydatek  inwestycyjny  tj.:  ,, Zakup  piaskarki

samozaładowczej".  Jest to sprzęt  niezbędny  do zimowego  utrzymania  dróg  i ulic  w mieście,

chodników,  parkingów.  Obecnapiaskarkauległa  uszkodzeniu,  jestjuż  wyeksploatowana,  silnie

skorodowana  przez  sól i jej naprawa  ekonomicznie  jest  nieuzasadniona.  Dokonuje  się

zwiększenia  planu  wydatków  w 2022  roku  o kwotę  per saldo 539 993,52  zł. Zmiany  są

konieczne  w związku  z koniecznością  zabezpieczenia  środków  na realizację  zadania  w roku

2022 pn.:  ,,Budowa  boiska  wielofunkcyjnego  wraz  z modernizacją  sali gimnastycznej"
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realizowanego  z udziałem  środków  z Rządowego  Programu  Inwestycji  Lokalnych.  Wartość

zadaniawlatach2021-2022wynosi573  827,42zł.Dokonujesięzwiększasię  planuwydatków

w  2022  roku  o kwotę  128  858,67  zł w związku  z realizacją  zadania  w roku  2022  pn.:  " Roboty

budowlano  - remontowe  budynku  wspólnego  Powiatowej  Stacji  Sanitarno  - Epidemiologicznej

i Poradni  Psychologiczno  - Pedagogicznejw  Gołdapi  przy  ul. Wolności  Il  ". Wartość  zadania

w latach  2021-2022  wynosi  150 613,00  zł. Ponadto  w  wykazie  przedsięwzięć  zaktualizowano

przedsięwzięcia  zgodnie  z projektem  uchwały  budżetowej.  Treść  normatywna  projektu  ulega

zmianie  i otrzymuje  brzmienie  jak  w załączonym  projekcie  uchwały  budżetowej  na 2022  rok.

Po zmianach  w 2022 r. : Planowane  dochody  powiatu  - 41 992 076,00  zł, bieżące  -

36 201 630,70  zł; majątkowe  -  5 790 445,30  zł; Planowane  wydatki  powiatu  -  44 989 882,29

zł,  bieżące  -  36 391 911,17  zł;  majątkowe  -  8 597 971,12  zł. Planowany  deficyt  -  2 997 806,29

zł. Planowane  przychody  3 617 806,29  zł. Planowane  rozchody  620 000,OO zł

Przewodnicząca  Zarządu  zapytała  czy są pytania  do przedstawionego  projektu  uchwały

Zarządu  Powiatu?

Pytań  nie  zgłoszono.

Przewodnicząca  Zarządu  przeprowadziła  głosowanie.

Zarząd  Powiatu  jednogłośnie  podjął  uchwałę  Zarządu  Powiatu  w sprawie  wprowadzenia

autopoprawek  do projektu  Wielołetniej  Prognozy  Finansowej  Powiatu  Gołdapskiego  na

lata  2022  -  2037.

Ad.  6e

Skarbnik  Powiatu  Pani Bożena  Radzewicz  przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie

wprowadzenia  autopoprawek  do projektu  budżetu  powiatu  na 2022  rok.  /projekt  uchwały  Zarządu

Pośatu  w załączeniu-  zał. w  IO do  protokołu/.

Skarbnik  Powiatu  Pani  Bożena  Radzewicz  poinformowała,  że od momentu  przekazania  przez

Zarząd  Powiatu  projektu  budżetu  Powiatu  Gołdapskiego  na 2022  rok, uchwalonego  Uchwałą

Zarządu  Nr 197/2021  z dnia 10 listopada  2021 roku,  nastąpiły  okoliczności  powodujące

konieczność  wprowadzenia  proponowanych  zmian  do projektu  przedłożonego  Radzie  Powiatu

i Regionalnej  Izbie  Obrachunkowej  w Olsztynie  w formie  autopoprawki.  Komisje  stałe  Rady

Powiatu  powinny  wydać  opinie  o przedłożonym  projekcie  budżetu  na  2022  rok

z uwzględnieniem  autopoprawki.  W projekcie  budżetu  powiatu  na 2022  rok  i załącznikach
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dokonano następujących poprawek: FS) 1 otrzymuje brzmienie: "  Ffi 1. Dochody budżetu powiatu
w wysokości  41 992 076,00  zł, zgodnie  z załącznikiem  nr 1, z tego:  l) dochody  bieżące

w wysokości36  201 630,70  zł,  2) dochody  majątkowe  wwysokości5  790 445,30  zł."  8) 2 ust.l

i 2 otrzymują  brzmienie:  " Fg 2. 1. Wydatki  budżetu  powiatu  w wysokości  44 989 882,29  zł,

zgodnie  z załącznikiem  nr 2, z tego:  1) wydatki  bieżące  w wysokości  36 391 911,17  zł, 2)

wydatki  majątkowe  w wysokości  8 597 971,12  zł. 2. Wydatki  inwestycyjne  w 2022  roku

w wysokości 7 284 121,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3." F3 3 otrzymuje brzmienie: ,,Ffi 3.
Deficyt budżetu  powiatu  w  wysokości  2 997 806,29  zł zostanie  pokryty  przychodarni

pochodzącymi  z: 1) ze sprzedaży  papierów  wartościowych  (obligacji)  w  kwocie  460  000,OO zł,

2) wolnymi  środkami  jako  nadwyżki  środków  pieniężnych  na rachunku  bieżącym  budżetu

jednostki  samorządu  terytorialnego,  wynikających  z rozliczeń  wyemitowanych  papierów

wartościowych,  kredytów  ipożyczek  z lat  ubiegłych  w  kwocie  268 153,84  zł, 3) przychodami

pochodzącymi  z niewykorzystanych  środków  pieniężnych  na rachunku  bieżącym  budżetu,

wynikających  z rozliczenia  dochodów  i  wydatków  nimi  finansowanych  związanych

ze szczególnymi  zasadami  wykonywania  budżetu  określonymi  w  odrębnych  ustawach

oraz  wynikających  z rozliczenia  środków  określonych  w  art. 5 ust. 1 pkt  2 i dotacji  na realizację

programu,  projektu  lub zadania  finansowanego  z udziałem  tych środków  w wysokości

2 269 652,45 zł. "el  4 otrzymuje brzmienie: ,, 8, 4. Przychody budżetu  w wysokości

3 617 806,29  zł, w tym środki  z Rządowego  Funduszu  Inwestycji  Lokalnych  w kwocie

1 909 652,45  zł, rozchody  w wysokości  620 000,OO zł, zgodnie  z załącznikiem  nr 7. S, 5

otrzymuje brzrnienie: ,,F3 5. l. Limity  zobowiązań z tytułu zaciąganych  kredytów i pożyczek
oraz  emitowanych  papierów  wartościowych  zaciąganych  na: 1) sfinansowanie  przejściowego

deficytu  budż:etu  w  kwocie  do 400  000,OO zł. 2) sfinansowanie  planowanego  deficytu  budżetu

w kwocie  460 000,OO zł, 3) spłatę  wcześniej  zaciągniętych  zobowiązań  z tytułu  zaciąganych

kredytów  i pożyczek  oraz  emitowanych  papierów  wartościowych  w kwocie  620  000,OO zł 2.

Limit  poręczeń  igwarancji  udzielanych  przez  Zarząd  Powiatu  w  ciągu  roku  budżetowego  ustala

się do wysokości  300 000,OO zł. 83 6 otrzymuje brzmienie:,,Ę 6. Wydatki  przypadające  do spłaty
w  roku  budżetowym  2022,  zgodnie  z zawartą  umową  z tytułu  poręczeń  i gwarancji  udzielonych

przez powiat-lOO  OOO,OO zł". F3 12 otrzymuje brzmienie:,,  F3 12. Upoważnia się Zarząd  Powiatu
do: 1) zaciągania  kredytów  i pożyczek  oraz  emisji  papierów  wartościowych  do wysokości

poszczególnych limitów  zobowiązań, określonych w 83 5. Uchwały na: a) sfinansowanie
przejściowego  deficytu,  b)sfinansowanie  planowanego  deficytu,  c)  spłatę  wcześniej

zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i po$czek  oraz emitowanych
papierów  wartościowych.  2) Upoważnia  się  Zarząd  Powiatu  do udzielania  poręczeń  i gwarancji
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w ciągu roku budżetowego do wysokości limitu określonego w F3 5 ust. 2. 3) zaciągania

zobowiązań:  a) na finansowanie  wydatków  na realizację  przedsięwzięć  oraz  na programy

i projekty  realizowane  ze  środków  Unii  Europejskiej  lub  bezzwrotnych  środków

zagranicznych  do wysokości  określonej  w  załącznikach  nr 3 i nr 4. b) z tytułu  umów,  których

realizacja  w  roku  budżetowym  i w latach  następnych  jest  niezbędna  dla  zapewnienia  ciągłości

działania  powiatu  i z których  wynikające  płatności  wykraczają  poza  rok budżetowy,

4)przekazania  uprawnień  innym  jednostkom  organizacyjnym  powiatu  do  zaciągania

zobowiązań  z tytułu  umów,  których  realizacja  w  roku  budżetowym  i w latach  następnych  jest

niezbędna  dla zapewnienia  ciągłości  działania  jednostki  i z których  wynikające  płatności

wykraczają  poza  rok  budżetowy,  5) dokonywania  zmian  w  planie  wydatków  polegających  na:

a) przeniesieniach  wydatków  pomiędzy  paragrafami  i rozdziałami  klasyfikacji  budżetowej,

w  tym  również  na wniosek  kierowników  jednostek  w zakresie  ich planów  finansowych,

w  paragrafach  dotyczących  wynagrodzeń  i uposażeń  niepowodujących  jednocześnie

zwiększenia  ogólnej  kwoty  środków  na  wyr+agrodzenia  i uposażenia,  z wyłączeniem

przeniesień  wydatków  między  działami.  b) przeniesień  w  granicach  planu  wydatków

inwestycyjnych  polegającychna  przesunięciach  między  zadaniarni  inwestycyjnymi  w ramach

działu.  6) lokowania  wolnych  środków  budżetowych  na rachunkach  bankowych  w innych

bankach  niż  bank  prowadzący  obsługę  budżetu  powiatu"  Zmiany  w  planie  dochodów  wynikają

z: W rozdziale  60004  ,,Lokalny  transport  zbiorowy"  dokonuje  się  zwiększenia  planu

dochodów  o kwotę  218 791,00  zł  w  związku  ze złożonym  wnioskiem  do Wojewody

Warmińsko  - Mazurskiego  o objęcie  dopłatą  w 2022 roku  realizacji  zadań własnych

Organizatora  w zakresie  przewozów  autobusowych  o charakterze  użyteczności  publicznej  na

linii  Gołdap-Banie  Mazurskie  oraz  Gołdap  -Skajzgiry  a także  w związku  z zabezpieczeniem

dochodów  z tytułu  rekompensaty  dla Operatora  w części  stanowiącej  zwrot  utraconych

przychodów  z tytułu  stosowania  ustawowych  uprawnień  do ulgowych  przejazdów  na tej linii

komunikacyjnej.  Zmiany  w planie  wydatków  wynikają  z: w rozdziale  60004  ,,Lokalny

transport  zbiorowy"  dokonuje  się  zwiększenia  planu  wydatków  o kwotę  309 267,10  zł

w  związku  ze złożonym  wnioskiem  do Wojewody  Warnnińsko  -  Mazurskiego  o objęcie

dopłatą  w  2022 roku  realizacji  zadań własnych  Organizatora  w  zakresie  przewozów

autobusowych  o charakterze  użyteczności  publicznej  na  linii  Gołdap-Banie  Mazurskie

oraz  Gołdap-Skajzgiryatakżewzwiązkuzzabezpieczeniemdochodówztytułurekompensaty

dla Operatora  w części  stanowiącej  zwrot  utraconych  przychodów  z tytułu  stosowania

ustawowych  uprawnień  do ulgowych  przejazdć»w  na tej linii  komunikacyjnej.  W rozdziale

75704  ,,Rozliczenia  z tytułu  poręczeń  i gwarancji  udzielonych  przez  Skarb  Państwa  lub
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jednostkę  samorządu  terytorialnego"  dokonuje  się  zwiększenia  planu  wydatków  o kwotę

lOO OOO,OO zł w związku  z wystąpieniem  Prezesa  GoldMedica  Spółka  z o.o. w Gołdapi

z wnioskiem  do  Zarządu  Powiatu  o udzielenie  poręczenia  na  zaciągnięcie  kredytu

gotówkowego  w wysokości  300 000 zł (bez  odsetek)  z okresem  spłaty  rozłożonym  na 36

miesięcy.  Aby  Zarząd  mógł  podjąć  uchwałę  wyrażająca  zgodę  na poręczenie,  w projekcie

budżetu  należy  zabezpieczyć  kwotę  poręczenia  przypadającą  na 2022  rok,  czyli  100  000 zł.

Kredyt  w  ramach  poręczenia  będzie  spłacany  latach  2022  -  2024,  po 100 000  zł każdego  roku.

W  rozdziale  60014,,Drogi  publiczne  powiatowe"  dokonuje  się zmniejszenia  planu  wydatków

o kwotę  per  saldo 198 369,00  zł w tym:  zmniejszenie  o kwotę  249 689,00  zł w związku

z odstąpieniem  od realizacji  zadania  inwestycyjnego  pn. ,,Przebudowa  przejść  dla  pieszych

w rejonie  skrzyżowania  ulicy  Wolności  (droga  powiatowa  nr 4851N)  z ulicą  Krzywą  (droga

powiatowa  nr  4814N)  w  Gołdapi" wartość  planowana  inwestycji  249689,00zł.

W postępowaniu  została  złożona  1 oferta  o wartości  357 471,75  zł brutto.  Cena  tej oferty

przekroczyła  wartość,  którą  zamawiający  zamierzał  przeznaczyć  na  sfinansowanie

zamówienia.  Zwiększenie  o kwotę  31 320,00  zł wartości  realizacji  zadania  pn.: ,,Remont  drogi

powiatowej  nr 1772N  przez  msc. Kierzki  ( 550m)  i msc. Mieczkówka  ( 850m)  o łącznej

długości  l 400 mb".  Środki na ten cel pochodzą  z naliczonej  kary  umownej  dla Wykonawcy

w związkuzrealizowanieminwestycjizudziałemśrodkówzRządowegoFunduszuInwestycji

Lokalnych.  Zgodnie  z obowiązującymi  zasadami  działania  Funduszu,  całość  naliczonej  kary

stanowi  dochód  Powiatu  Gołdapskiego  i należy  go przeznaczyć  wyłącznie  na wydatki.

Zwiększenie  o kwotę  20000,00  zł na  wydatek  inwestycyjny  tj.:  ,, Zakup  piaskarki

samozaładowczej"  . Jest to sprzęt  niezbędny  do zimowego  utrzymania  dróg  i ulic  w  mieście,

chodników,parkingów.  Obecnapiaskarkauległauszkodzeniu,jestjużwyeksp1oatowana,  silnie

skorodowana  przez  sól i jej  naprawa  ekonomicznie  jest  nieuzasadniona.  W rozdziale  80120

,,Licea  ogólnokształcące"  dokonuje  się  zwiększenia  planu  wydatków  o kwotę  per  saldo

539 993,52  zł. Zmiany  są konieczne  w związku  z koniecznością  zabezpieczenia  środków  na

realizację  zadania  w roku  2022  pn.:,,Budowa  boiska  wielofunkcyjnego  wraz  z modernizacją

sali gimnastycznej"  realizowanego  z udziałem  środków  z Rządowego  Programu  Inwestycji

Lokalnych.  Wartość  zadania  w latach  2021-2022  wynosi  573 827,42  zł. W rozdziale  85406

,,Poradnie  psychologiczno-pedagogiczne,  w tym  poradnie  specjalistyczne"  zwiększa  się  plan

wydatków  o kwotę  128 858,67  zł w związku  z realizacją  zadania  w roku  2022  pn.:  " Roboty

budowlano  - remontowe  budynku  wspólnego  Powiatowej  Stacji  Sanitarno  - Epidemiologicznej

i Poradni  Psychologiczno  - Pedagogicznej  w  Gołdapi  przy  ul. Wolności  1l  ". Wartość  zadania

w latach  2021-2022  wynosi  150  613,00  zł. Ponadto  w projekcie  uchwały  zaktualizowano
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załącznik  nr 9 - Zbiorczy  plan  dochodów  i wydatków  związanych  z realizacją  inwestycji

z Rządowego  Funduszu  Inwestycji  Lokalnych  w 2021 r. Treść  normatywna  projektu  ulega

zmianie  i otrzymuje  brzmienie  jak  w załączonym  projekcie  uchwały  budżetowej  na 2022  rok.

Przewodnicząca  Zarządu  zapytała  czy  są  pytania  do przedstawionego  projektu  uchwały

Zarządu  Powiatu?

Pytań  nie  zgłoszono.

Przewodnicząca  Zarządu  przeprowadziła  głosowanie.

Zarząd  Powiatu  jednogłośnie  podjął  uchwa%  Zarządu  Powiatu  w sprawie  wprowadzenia
autopoprawek  do projektu  budżetu  powiatu  na  2022  rok.

Ad.  7a

Dyrektor  Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w Gołdapi  Pani Małgorzata  Gryszkowska

przedstawiła  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w sprawie  zmieniająca  uchwałę  w sprawie

określenia  zadań  i wysokości  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób

Niepełnosprawnych  przeznaczonych  na zadania  w 2021 roku /pro4ekt uchwały Rady powiatu
w załączeniu-  zał. nr  Il  do protokołu/.

Dyrektor  Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w Gołdapi  Pani Małgorzata  Gryszkowska

poinformowała,  że zgodnie  z art. 35a ust. 3 ustawy  z dnia  27 sierpnia  1997  r. o rehabilitacji

zawodoweji  społecznej  oraz  zatrudnianiu  osób  niepełnosprawnych  w związku  z art. 12 pkt  1l

ustawy  z dnia  5 czerwca  1998  roku,  o samorządzie  powiatowym,  do wyłącznej  właściwości

Rady  Powiatu  należy  określanie  zadań  z zakresu  rehabilitacji  zawodowej  i społecznej  osób

niepełnosprawnych,  oraz  wysokości  środków,  jakie  przeznacza  na ich  realizację.  Po rozliczeniu

zadań  dotyczących  rehabilitacji  społecznej  osób niepełnosprawnych  proponuje  się  środki

niewykorzystane  na  dofinansowaniu  do:  uczestnictwa  osób  niepełnosprawnych  i ich

opiekunów  do  turnusów  rehabilitacyjnych  w  kwocie  4.517,00zł;  likwidacji  barier

architektonicznych  dla  osób niepełnosprawnych  o kwotę  13.805,44zł;  likwidacji  barier

w komunikowaniu  się dla  osób  niepełnosprawnych  o kwotę  6.248,1  7zł;  zaopatrzenia  w sprzęt

rehabilitacyjny  dla osób niepełnosprawnych  o kwotę  1.851,36zł;  sportu,  kultury,  rekreacji

i turystyki  osób  niepełnosprawnych  o kwotę  140,00zł.  W  związku  z powyższym  łączną  kwotę

w  wysokości  26.561,97zł  proponuję  się  przesunąć  na dofinansowanie  do:  zaopatrzenia

w przedmioty  ortopedyczne  i środki  pomocnicze  przyznawane  osobom  niepełnosprawnym
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kwotę  14.738,77zł;  likwidacji  barier  technicznych  dla osób niepełnosprawnych  - kwotę

11.823,20zł.  Po analizie  zgłaszanych  potrzeb  oraz  pozytywnej  opinii  Powiatowej  Społecznej

Rady  ds. Osób  Niepełnosprawnych  przesunięcie  środków  finansowych  PFRON  na powyższe

zadanie  jest  uzasadnione  oraz  wynika  z racjonalnego  gospodarowania  środkami  PFRON.

Przewodnicząca  Zarządu  zapytała  czy są pytania  do przedstawionego  projektu  uchwały  Rady

Powiatu?

Pytań  nie  zgłoszono.

Przewodnicząca  Zarządu  przeprowadziła  głosowanie.

Zarząd  Powiatu  jednogłośnie  podjął  uchwałę  Rady  Powiatu  w sprawie  zmieniająca

uchwałę  w sprawie  określenia  zadań  i wysokości  środków  Pańshvowego  Funduszu

Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  przeznaczonych  na zadania  w 2021  roku.

Ad.  7b

Naczelnik  Wydziału  Budownictwa  i Ochrony  Środowiska  Pan Łukasz  Kacprzyk  przedstawił

projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  sprawie  ustalenia  wysokości  opłat  za  usunięcie

iprzechowywania  statku  lub innych  obiektów  pływających  na 2022  rok.  /projekt  uchwały  Rady

Powiatu  w załączeniu-  zał.  nr  12  do  protokołu/.

Naczelnik  Wydziału  Budownictwa  i Ochrony  Środowiska  Pan  Łukasz  Kacprzyk

poinformował,  że zgodnie  z art. 30 ust. 3 i 4 ustawy  o bezpieczeństwie  osób  przebywających

na obszarach  wodnych,  usuwanie  statków  lub  innych  obiektów  pływających  oraz  prowadzenie

strzeżonego  portu  lub przystani,  należy  do zadań  własnych  powiatu.  Rada  Powiatu  zgodnie

z art. 31 ust. 1 i 4 cytowanej  ustawy,  ustala  corocznie  w drodze  uchwały,  wysokość  opłat  za

usunięcie  i przechowywanie  obiektów  pływających.  Ustalone  przez  Radę  Powiatu  stawki  nie

mogą  być  wyższe  niż  maksymalne,  ogłaszane  corocznie  przez  ministra  właściwego  do spraw

finansów  publicznych.  Stawki  maksymalne  na 2022  rok  zostały  ustalone  w obwieszczeniu

Ministra  Finansów,  Funduszy  i Polityki  Regionalnej  z dnia  27 lipca  2021 r. w sprawie

maksymalnych  opłat  za usunięcie  iprzechowywanie  statków  lub  innych  obiektów  pływających

na  rok  2022.

Przewodnicząca  Zarządu  zapytała  czy są  pytania  do przedstawionego  projektu  uchwały  Rady

Powiatu?
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Pytań  nie  zgłoszono.

Przewodnicząca  Zarządu  przeprowadziła  głosowanie.

Zarząd  Powiatu  jednogłośnie  podjął  uchwałę  Rady  Powiatu  w sprawie  zmieniająca

uchwałę  w sprawie  ustalenia  wysokości  opłat  za usunięcie  i przechowywania  statku  lub

innych  obiektów  pływających  na 2022  rok.

Ad.  7c

Główny  specjalista  ds. zdrowia  ipomocy  społecznej  Pani  Magdalena  Mackiewicz  przedstawiła

projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  sprawie  ustalenia  rozkładu  godzin  pracy  oraz  dyżurów  aptek

ogólnodostępnych  na terenie  powiatu  gołdapskiego  w 2022 r. /projekt uchwały  Rady  Powiatu

w załączeniu-  zał.  nr  13  do  protokołu/.

Główny  specjalista  ds.  zdrowia  i pomocy  społecznej  Pani  Magdalena  Mackiewicz

poinformowała,  że Art.  94 ust. l i2  ustawy  Prawo  Farmaceutyczne  nakłada  na Radę  Powiatu

obowiązek  ustalenia  harmonogramu  dyżurów  oraz  rozkładu  godzin  pracy  aptek

ogólnodostępnych  na terenie  powiatu  w  celu  zapewnienia  mieszkańcom  dostępu  do świadczeń

farmaceutycznych  również  w porze  nocnej,  w niedzielę,  święta  i inne dni wolne  od pracy.

Pełnienie  dyżurów  nocnych  iw  dni  wolne  od pracy  wchodzi  w  zakres  ustawowych  zadań  aptek

ogólnodostępnych.  Zadaniem  apteki  jako  miejsca  świadczenia  usług  farmaceutycznych  jest

kompleksowa  obsługa  pacjentów  w  celu  bieżącego  zaspokajania  ich  potrzeb  w zakresie  dostępu

do  produktów  leczniczych  i innych  preparatów  sprzedawanych  w  aptece.  Obowiązek

przestrzegania  rozkładu  godzin  pracy  aptek  ogólnodostępnych  podyktowany  jest  ważnym

interesem  społecznym  - w celu  zapewnienia  świadczenia  usług  również  w  sytuacjach

nadzwyczajnych,  których  częstotliwości  występowania  nie sposób  przewidzieć,  aby  umożliwić

pacjentom  zakup  produktów  leczniczych,  w  szczególności  tyeh,  których  zażycie  jest  konieczne

w  celu  zapobieżenia  zagrożeniu  zdrowia  lub  życia.  Projekt  przedmiotowej  uchwały

harmonogramu  na 2022  rok  był  z początkiem  listopada  br. gotowy  do przedłożenia  Radzie

Powiatu,  wraz  z pozytywnymi  opiniami  Burmistrza  Gołdapi,  Wójta  Gminy  Dubeninki,  Wójta

Gminy  Banie  Mazurskie  i  Okręgowej  Izby  Aptekarskiej  w  Olsztynie.  W  związku

z zawieszeniem  z początkiem  listopada  działalności  apteki  MEDICA  Mejer  Spółka  Jawna

znajdującej  się przy  ul. Paderewskiego  9 w  Gołdapi  oraz  czasowym  zarnknięciem  z początkiem

grudnia  apteki  Dyżurna  przy  Placu  Zwycięstwa  1 7A,  ustalono  nowy  harmonogram  dyżurów,

do którego  włączono  aptekę  w Baniach  Mazurskich,  jako  czwartą  ogólnodostępną  aptekę
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w powiecie.  Gdy  którakolwiek  z zarnkniętych  aptek  wróci  do pracy,  zostanie  ustalony  nowy

harmonograrn  na 2022  rok,  włączający  do dyżurów  nowo  otwarte  apteki.  Projekt  niniejszej

uchwały,  po wprowadzeniu  omawianych  zmian,  został  zgodnie  z obowiązującą  procedurą

przesłany  do zaopiniowania  gminom  powiatu  oraz Okręgowej  Izbie  Aptekarskiej  w  Olsztynie.

Burmistrz  Gołdapi,  Wójt  Gminy  Dubeninki,  Wójt  Gminy  Banie  Mazurskie  Okręgowa  Izba

Aptekarska  w Olsztynie  pozytywnie  zaopiniowali  projekt  uchwały.

Przewodnicząca  Zarządu  zapytała  czy  są pytania  do przedstawionego  projektu  uchwały  Rady

Powiatu?

Wicestarosta  Pan Andrzej  Ciołek  zapytał  czy apteka  w Baniach  Mazurskich  jest  ujęta

w  harmonogramie  dyżurów.

Główny  specjalista  ds. zdrowia  i  pomocy  społecznej  Pani  Magdalena  Mackiewicz

odpowiedziała,  że w/w  apteka  została  ujęta  w  harmonogramie  dyżurów.

Starosta  Pani  Marzaru'ia  Wardziejewska  zapytała  czy właściciel  apteki  nie miał  żadnych

zastrzeżeń.

Główny  specjalista  ds. zdrowia  i  pomocy  społecznej  Pani  Magdalena  Mackiewicz

poinformowała,  że odbyła  rozmowę  z właścicielem  apteki  w Baniach  Mazurskich  i nie  miał

żadnych  zastrzeżeń.

Członek  Zarządu  Pani Grażyna  Senda przypomniała,  że podczas  jednego  z posiedzeń

poinformowano,  że apteki  nie  będą  pracowały  w  porze  nocnej.  Zapytała  czy  to uległo  zmianie.

Główny  specjalista  ds.  zdrowia  i  pomocy  społecznej  Pani  Magdalena  Mackiewicz

odpowiedziała,  że dyżury  zapewniają  funkcjonowanie  aptek  w porze  nocnej,  w niedzielę,

święta  i inne  dni  wolne  od pracy.

Starosta  Pani  Marzanna  Wardziejewska  poinformowała,  że nigdy  nie  zakładano  możliwości  nie

funkcjonowania  aptek  w porze  nocnej.
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Główny  specjalista  ds.  zdrowia  i pomocy  społecznej  Pani  Magdalena  Mackiewicz

poinformowała,  że zawsze  występuje  problem  z ułożeniem  harmonogramu,  ale apteki  mają

obowiązek  dostosowania  się  do niego.

Starosta  Pani  Marzanna  Wardziejewska  poinformowała,  że odbyło  się  spotkanie

zprzedstawicielami  wszystkich  aptek, na którym  doszło  do  porozumienia  w  sprawie

hatmonogramu  dyżurów.  Po ponownym  uruchomieniu  dwóch  obecnie  nieczynny  aptek  grafik

zostanie  zmieniony.

Więcej  pytań  nie  zgłoszono.

Przewodnicząca  Zarządu  przeprowadziła  głosowanie.

Zarząd  Powiatu  jednogłośnie  podjął  uchwałę  Rady  Powiatu  w sprawie  ustalenia  rozłdadu

godzin  pracy  oraz  dyżurów  aptek  ogólnodostępnych  na terenie  powiatu  gołdapskiego

w 2022  r.

Ad.  7d

Skarbnik  Powiatu  Pani Bożena  Radzewicz  przedstawiła  projekt  uchwały  Rady  Powiatu

w sprawie  zrnian  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  na lata  2021-  2037.  /projekt  uchwały  Rady

Powiatu  w załączemu-  zał. nr  14 do protokołu/.

Skarbnik  Powiatu  Pani Bożena  Radzewicz  poinformowała,  że w wieloletniej  prognozie

finansowej  urealnia  się poszczególne  wartości  zgodnie  z uchwałą  w sprawie  zmian  budżetu  w

2021 r. W wykazie  przedsięwzięć  usunięto  w związku  z odstąpieniem  od realizacji  zadanie

inwestycyjne  pn. ,,Przebudowa  przejść  dla  pieszych  w rejonie  skrzyżowania  ulicy  Wolności

(droga  powiatowa  m 4851N)  z ulicą  Krzywą  (droga  powiatowa  m 4814N)  w Gołdapi".

W  obecnym  wykazie  przedsięwzięć  zadanie  ze względów  tecłu'iicznych  nie  pozwalających  na

ich  usunięcie  wykazano  w  kwotach  O,OO zł. W  kolejnej  uchwale  zmieniającej  WPF  zostaną  one

trwale  usunięte.  Proponuje  się pokrycie  deficytu  budżetu  powiatu  w  wysokości4  022 969,98  zł

przychodami  pochodzącymi  z wolnych  środków  jako  nadwyżki  środków  pieniężnych  na

rachunku  bieżącym  budżetu  jednostki  samorządu  terytorialnego,  wynikających  z rozliczeń

wyemitowanych  papierów  wartościowych,  kredytów  i pożyczek  z lat ubiegłych  w kwocie

692  448,63  zł oraz  niewykorzystanych  środków  pieniężriych  na rachunku  bieżącym  budżetu,

wynikających  z rozliczeń  dochodów  i wydatków  nimi  finansowanych  związanych

ze szczególnymi  zasadami  wykonywania  budżetu  określonymi  w  odrębnych  ustawach
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oraz  wynikających  z rozliczenia  środków  określonych  w art. 5 ust. 1 pkt  2 idotacji  na realizację

programu,  projektu  lub zadania  finansowanego  z udziałem  tych  środków  w wysokości

3 330 521,35  zł. Niewykorzystane  środki  pieniężne,  o których  mowa  w art. 217 ust. 2 pkt  8

ustawy  o finansach  publicznych  w wysokości  5 240 173,80  zł stanowią:  - środki  otrzymane

w  2020  r. z Rządowego  Funduszu  Inwestycji  Lokalnych  w wysokości4  232 578,42  zł  z czego:

2322925,97  zł  planuje  się  przeznaczyć  na  sfinansowanie  deficytu  w  2021  roku

oraz  1 909 652,45  zł w  2022  roku;  - środki  określone  w art. 5 ust. l pkt  2 -  środki  pochodzące

z budżetu  Unii  Europejskiej  otrzymane  w roku  2020  zaś wydatki  zostaną  poniesione  w 2021 r.

w  wysokości1007  595,38  zł. Plan  dochodów  zwiększa  się  o kwotę  567 050,70  zł ipo  zmianach

wynosi  38 131 081,92  zł. Plan  wydatków  zmniejsza  się  o kwotę  619 297,42  zł i po zmianach

wynosi  42 154  051,90  zł. Deficyt  budżetu  wynosi  4 022 969,98  zł. Przychody  wynoszą

4 022 969,98  zł. Rozchody  O,OO zł.

Przewodnicząca  Zarządu  zapytała  czy  są pytania  do przedstawionego  projektu  uchwały  Rady

Powiatu?

Pytań  nie  zgłoszono.

Przewodnicząca  Zarządu  przeprowadziła  głosowanie.

Zarząd  Powiatu  jednogłośnie  podjął  uchwałę  Rady  Powiatu  w sprawie  zmian  Wieloletniej

Prognozy  Finansowej  na lata  2021-  2037.

Ad.  7e

Skarbnik  Powiatu  Pani Bożena  Radzewicz  przedstawiła  projekt  uchwały  Rady  Powiatu

w sprawie  zmian  budżetu  Powiatu  Gołdapskiego  w roku  2021 /projekt  uchwały  Rady  Powiatu

w załączeniu-  zał. nr  15  do protokołu/.

Skarbnik  Powiatu  Pani Bożena  Radzewicz  poinformowała,  że dochody  w  Starostwie

Powiatowym  w Gołdapi  w rozdziale  75802  ,,Uzupełnienie  subwencji  ogólnej  dla  jednostek

samorządu  terytorialnego"  dokonuje  się zwiększenia  planu  finansowego  dochodów  o kwotę

487  401,00  zł,  zgodnie  z pismem  Ministra  Finansów  ST8.4751.10.2021  z dnia  29 października

2021 roku.  W rozdziale  80115  ,,Technika"  dokonuje  się  zmniejszenia  planu  finansowego

dochodów  o kwotę  13 127,00  zł,  oraz  w rozdziale  80117  ,,Branżowe  szkoły  I i II stopnia"

dokonuje  się zmniejszenia  planu  finansowego  dochodów  o kwotę  14 036,00  zł, w  związku  ze

zmianą  klasyfikacji  budżetowej.  Środki zwiększają  rozdział  80195  ,,Pozostała  działalność"
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idotyczą  otrzymanej  od Ministra  Edukacji  i Nauki  dotacji  na realizację  zadania  w postaci

dwóch  wycieczek  uczniowskich  o charakterze  edukacyjno  - patriotycznym  z programu,,Poznaj

Polskę".  Ponadto  w rozdziale  80195  ,,Pozostała  działalność"  dokonuje  się  zwiększenia  planu

finansowego  dochodów  o kwotę  30 000,OO zł w związku  z pozyskanymi  środkami  w ramach

Programu  Rządowego  ,,Laboratoria  Przyszłości"  realizowanego  przez  Ministerstwo  Edukacji

iNauki  we współpracy  z Centrum  GovTech  w Kancelarii  Prezesa  Rady  Ministrów.  Środki

zostaną  przeznaczone  na zakup  pomocy  dydaktycznych,  które  są niezbędne  do realizacji  zajęć

w  ZPEW  w Gołdapi.  W  Zespole  Placówek  Edukacyjno-Wychowawczych  w Gołdapi  w  dziale

801,,0świata  i wychowanie"  oraz  w  dziale  854,Edukacyjna  opieka  wychowawcza"  dokonuje

się zwiększenia  planu  finansowego  dochodów  o kwotę  per saldo 13 668,00  zł w związku

zuzyskanymi  wpłatami  za  żywienie,  dowożenie  i odwożenie  uczniów  oraz  żywienie

nauczycieli  placówki.  Środki zostaną  przeznaczone  na zakup  materiałów  i wyposażenia  do

klasopracowni.  W Powiatowym  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w Gołdapi  w rozdziale  85218

,,Powiatowe  centra  pomocy  rodzinie"  dokonuje  się  zwiększenia  planu  finansowego  wydatków

o kwotę  4 661,70  zł, w związku  z otrzymanym  odszkodowaniem  z polisy  ubezpieczeniowej  za

zalanie  pomieszczeń.  W Zarządzie  Dróg  Powiatowych  w Gołdapi  w rozdziale  60014,,Drogi

publiczne  powiatowe"  dokonuje  się  zwiększenia  planu  finansowego  wydatków  o kwotę

31 320,00  zł, w związku  z uzyskanymi  dochodami  z tytułu  naliczenia  kar za opóźnienie

w  realizacji  inwestycji.  Pozostałe  zmiany  dotyczą  przesunięcia  środków  w  rarnach  posiadanego

planu  finansowych  w celu  prawidłowej  realizacji  zadań.  Plan  dochodów  budżetu  powiatu

zwiększa  się  o kwotę  per saldo  567 050,70  zł. Wydatki  w Starostwie  Powiatowym  w Gołdapi

w rozdziale  75020  ,,Starostwa  powiatowe"  dokonuje  się  zmniejszenia  planu  finansowego

wydatków  o kwotę  5 430,00  zł, w związku  z koniecznością  zabezpieczenia  środków  na

wydatki  oświatowe.  Pozostałe  zmiany  dotyczą  przesunięcia  środków  w ramach  posiadanego

planu  finansowych  w celu  prawidłowej  realizacji  zadań.  W  rozdziale  75801,,Część  oświatowa

subwencji  ogólnej  dla  jednostek  samorządu  terytorialnego  "  dokonuje  się  zwiększenia  planu

finansowego  wydatków  o kwotę  200  933,00  zł, w związku  z koniecznością  zabezpieczenia

środków  na zwrot  subwencji  ogólnej  do budżetu  państwa.  W rozdziale  80195  ,,Pozostała

działalność"  dokonuje  się zmniejszenia  planu  finansowego  wydatków  o kwotę  21 697,00  zł,

w  związku  z koniecznością  zabezpieczenia  środków  na wydatki  oświatowe.  W  Zespole  Szkół

Zawodowych  w Gołdapi  w dziale  801 ,,Oświata  i wychowanie"  dokonuje  się  zwiększenia

planu  finansowego  wydatków  bieżących  o kwotę  per  saldo  53 710,00  zł w  celu  zabezpieczenia

środków  na  wydatki  oświatowe.  W  Zespole  Placówek  Edukacyjno-Wychowawczych

w Gołdapi  w dziale  801 ,,Oświata  i wychowanie"  oraz  w dziale  854 ,,Edukacyjna  opieka
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wychowawcza"  dokonuje  się zwiększenia  planu  wydatków  w  kwocie  167  141,00  zł  w  związku

z koniecznością  zabezpieczenia  środków  na wydatki  oświatowe  oraz  na realizację  Programu

Rządowego,,Laboratoria  Przyszłości"  realizowanego  przez  Ministerstwo  Edukacji  iNauki  we

współpracy  z Centrum  GovTech  w Kancelarii  Prezesa  Rady  Ministrów.  Pozostałe  zmiany

dotyczą  przesunięć  w ramach  posiadanych  środków  w celu  prawidłowej  realizacji  zadań.

WPoradni  Psychologiczno  -  Pedagogiczna  w  Gołdapi  w  rozdziale  85406  ,,Poradnie

psycho1ogiczno-pedagogiczne,wtymporadniespecjalistyczne"zmniejszasię  planwydatków

o kwotę  128  858,67  zł w związku  z koniecznością  przesunięcia  terminu  realizacji  zadania

w  roku  2022  pn.:  " Roboty  budowlano  - remontowe  budynku  wspólnego  Powiatowej  Stacji

Sanitarno  - Epidemiologicznej  i Poradni  Psychologiczno  - Pedagogicznej  w Gołdapi  przy

ul.  Wolności  11".  W Liceum  Ogólnokształcącym  im.  Jana  Pawła  II w Gołdapi  w rozdziale

80120,,Licea  ogólnokształcące"  dokonuje  się zmniejszenia  planu  wydatków  o kwotę  per  saldo

491 993,52  zł. Zmiany  są konieczne  w związku  z koniecznością  zabezpieczenia  środków  na

wydatki  oświatowe  oraz  w związku  z koniecznością  przesunięcia  terminu  realizacji  zadania

w  roku  2022  pn.:,,Budowa  boiska  wielofunkcyjnego  wraz  z modernizacją  sali  gimnastycznej"

realizowanego  z udziałem  środków  z  Rządowego  Programu  Inwestycji  Lokalnych.

W  Powiatowym  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w Gołdapi  w dziale  852 ,,Pomoc  społeczna"

dokonuje  się  zmniejszenia  planu  wydatków  o kwotę  per saldo  14 443,30  zł w związku

z urealnieniem  planu  finansowego.  W Powiatowym  Urzędzie  Pracy  w Gołdapi  w rozdziale

85333  ,,Powiatowe  urzędy  pracy"  dokonuje  się przesunięcia  środków  w  ramach  posiadanego

planu  finansowych  w celu  prawidłowej  realizacji  zadań.  W Zarządzie  Dróg  Powiatowych

w Gołdapi  w  rozdziale  60014,,Drogi  publiczne  powiatowe"  dokonuje  się  zmniejszenia  planu

finansowego  wydatków  o kwotę  378  658,93  zł, w  związku  z zaktualizowaniem  zadania  pn.:

,,Remont  drogi  powiatowej  nr 1815N  od msc.  Widgiry  w  kierunku  msc.  Żabin  o długości  3,2

km",  zrealizowanego  z udziałem  środków  z Rządowego  Programu  Inwestycji  Lokalnych.  Plan

wydatków  budżetu  zmniejsza  się o kwotę  per  saldo  619  297,42  zł.  Plan  dochodów  zwiększa  się

o kwotę  567  050,70  zł i po zmianach  wynosi  38 131 081,92  zł. Plan  wydatków  zmniejsza  się

o kwotę  619  297,42  zł i po zmianach  wynosi  42 154  051,90  zł. Deficyt  budżetu  wynosi

4 022  969,98  zł. Przychody  wynoszą  4 022  969,98  zł. Rozchody  O,OO zł.

Przewodnicząca  Zarządu  zapytała  czy  są pytania  do przedstawionego  projektu  uchwały  Rady

Powiatu?

Pytań  nie  zgłoszono.
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Przewodnicząca  Zarządu  przeprowadziła  głosowanie.

Zarząd  Powiatu  jednogłośnie  podjął  uchwałę  Rady  Powiatu  w sprawie  zmian  budżetu

Powiatu  Gołdapskiego  w roku  2021.

Ad.  7f

Skarbnik  Powiatu  Pani Bożena  Radzewicz  przedstawiła  projekt  uchwały  Rady  Powiatu

w sprawie uchwalenia  Wieloletniej  Prognozy Finansowej na lata 2022- 2037. 1pro4ekt uchwały
Rady  Powiatu  w  załączeniu-  zał.  nr  16  do  protokołu/.

Skarbnik  Powiatu  Pani Bożena  Radzewicz  poinformowała,  że uchwala  się  Wieloletnią

Prognozę  Finansową  Powiatu  Gołdapskiego  na lata  2022-2037,  zgodnie  z załącznikiem  nr 1

do niniejszej  uchwały.  Przyjmuje  się wykaz  przedsięwzięć  realizowanych  w latach  2022-2025.

Upoważnia  się  Zarząd  Powiatu  do  zaciągania  zobowiązań  związanych  z realizacją

przedsięwzięć.  Upoważnia  się  Zarząd  Powiatu  do zaciągania  zobowiązań  z tytułu  umów,

których  realizacja  w roku  budżetowym  iwlatach  następnych  jest  niezbędna  do zapewnienia

ciągłości  działania  jednostki  i z których  wynikające  płatności  wykraczają  poza  rok  budżetowy.

Upoważnia  się  Zarząd  Powiatu  do:  przekazania  uprawnień  kierownikom  jednostek

organizacyjnych  powiatu  do zaciągania  zobowiązań,  związanych  z realizacją  przedsięwzięć,

przekazania  uprawnień  kierownikom  jednostek  organizacyjnych  powiatu  do  zaciągania

zobowiązań  z tytułu  umów,  których  realizacja  w roku  budżetowym  i latach  następnych  jest

niezbędna  do zapewnienia  ciągłości  działania  jednostki  i z których  wynikające  płatności

wykraczają  poza  rok  budżetowy.  Traci  moc  uchwała  Rady  Powiatu  w  Gołdapi  Nr

XXXI/148/2020  z dnia  23 grudnia  2020  r. z późn.  zm. w sprawie  uchwalenia  Wieloletniej

Prognozy  Finansowej  Powiatu  Gołdapskiego  na lata 2021  - 2037. Wykonanie  uchwały

powierza  się  Zarządowi  Powiatu  w Gołdapi.  Uchwała  wchodzi  w życie  z dniem  1 stycznia

2022  r. i podlega  ogłoszeniu  w spos6b  zwyczajowo  przyjęty.

Przewodnicząca  Zarządu  zapytała  czy są  pytania  do przedstawionego  projektu  uchwały  Rady

Powiatu?

Pytań  nie zgłoszono.

Przewodnicząca  Zarządu  przeprowadziła  głosowanie.
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Zarząd  Powiatu  jednogłośnie  podjął  uchwałę  Rady Powiatu  w sprawie  uchwalenia

Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  na lata  2022-  2037.

Ad.  7g

Skarbnik  Powiatu  Pani Bożena Radzewicz  przedstawiła  projekt  uchwały  Rady Powiatu

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2022 rok ipro4e*t uchwa> paay powiatu
w załączeniu-  zał. nr 1 7 do protokołu/.

Skarbnik  Powiatu  Pani Bożena Radzewicz  poinformowała,  że dochody budżetu powiatu  w

wysokości  41 992 076,00 zł, z tego: dochody  bieżące w wysokości  36 201 630,70 zł; dochody

majątkowe  w wysokości5  790 445,30 zł. Wydatki  budżetu  powiatu  w wysokości  44 989 882,29

zł, z tego: wydatki  bieżące  w wysokości  36 391 911,17 zł; wydatki  majątkowe  w wysokości

8 597 971,12 zł.Wydatki  inwestycyjne  w 2022 roku  w wysokości  7 284 121,12 zł. Pozostałe

wydatki  majątkowe  w kwocie  1313  850,00 zł. Wydatki  na programy  i projekty  realizowane

ze środków  pochodzących  z funduszy  strukturalnych  i Funduszu  Spójności  oraz  pozostałe

środki pochodzące  ze źródeł zagranicznych  nie  podlegających  zwrotowi  w  wysokości

3 991 439,61 zł. Dochody  i wydatki  związane z realizacją:  zadań z zakresu administracji

rządowej  iinnych  zadań zleconych  jednostce  samorządu  terytorialnego  odrębnymi  ustawarni,

zadań realizowanych  wdrodze  umów lub porozumień  między  jednostkami  samorządu

terytorialnego.  Deficyt  budżetu powiatu  w  wysokości  2 997 806,29 zł zostanie pokryty

przychodami  pochodzącymi  z: ze sprzedaży  papierów  wartościowych  (obligacji)  w kwocie  460

OOO,OO zł, wolnymi  środkami  jako nadwyżki  środków  pieniężnych  na rachunku  bieżącym

budżetu jednostki  samorządu  terytorialnego,  wynikających  z rozliczeń  wyemitowanych

papierów  wartościowych,  kredytów  i pożyczek  z lat ubiegłych  w kwocie  268153,84  zł,

przychodami  pochodzącymi  z niewykorzystanych  środków  pieniężnych  na rachunku  bieżącym

budżetu,  wynikających  z rozliczenia  dochodów  i wydatków  nimi  finansowanych  związanych

ze szczególnymi  zasadami wykonywania  budżetu określonymi  w  odrębnych  ustawach  oraz

wynikających  z rozliczenia  środków  określonych  w art. 5 ust. l pkt 2 i dotacji  na realizację

programu,  projektu  lub zadania finansowanego  z udziałem  tych środków  w wysokości

2 269 652,45 zł. fi 4. Przychody budżetu w wysokości 3 617 806,29 zł, w tym środki z

Rządowego  Funduszu  Inwestycji  Lokalnych  w kwocie  I 909 652,45 zł, rozchody  w wysokości

620 000,OO zł. Limity  zobowiązań  z tytułu  zaciąganych  kredytów  ipożyczek  oraz emitowanych

papierów  wartościowych  zaciąganych  na: sfinansowanie  przejściowego  deficytu  budżetu

w kwocie  do 400 000,OO zł, sfinansowanie  planowanego  deficytu  budżetu  w kwocie  460 000,OO

zł,  3)spłatę  wcześniej  zaciągniętych  zobowiązań  z tytułu  zaciąganych  kredytów  ipożyczek  oraz
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emitowanych  papierów  wartościowych  w kwocie  620 000,OO zł 2. Limit  poręczeń  i gwarancji

udzielanych  przez  Zarząd  Powiatu  w ciągu  roku  budżetowego  ustala  się  do wysokości
300 000,OO zł. Wydatki  przypadające  do spłaty  w  roku  budżetowym  2022,  zgodnie  z zawartą
umową  z tytułu  poręczeń  i gwarancji  udzielonych  przez  powiat  -  100 000,OO zł. Ustala  się

dochody  iwydatki  z tytułu  opłat  i kar  o których  mowa  w art. 402 ust. 4 -  6 i art. 403 ustawy
z dnia  27 kwietnia  2001 r. -  Prawo  ochrony  środowiska:  dochody  w wysokości-18  000,OO  zł.
wydatkiwwysokości-18000,OOzł.Ustalasiędochodyiwydatkiztytułuwpływów,

 októrych

mowawart.41b  ust.2i3ustawyzdnia17maja1989  r.-Prawogeodezyjneikartograficzne:

dochody  w wysokości  -  250  000,OO zł, wydatki  w wysokości  -  250 000,OO zł. Zestawienie

planowanych  kwot  dotacji  udzielanych  z budżetu  Powiatu  Gołdapskiego.  Ustala  się  plan
dochodów  i wydatków  majątkowych  związany  z realizacją  inwestycji  z Rządowego  Funduszu

Inwestycji  Lokalnych,  o których  mowa  w art. 65 ustawy  z dnia  31 marca  2020  r.  o zrnianie
ustawy  o szczególnych  rozwiązaniach  związanych  z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i
zwalczaniem  COVID-19,  innych  chorób  zakaźnych  oraz  wywołanych  nimi  sytuacji
kązysowych  oraz niektórych  iruiych  ustaw.  W budżecie  tworzy  się  rezerwy  w łącznej
wysokości  430  000,OO zł, w  tym:  rezerwę  ogólną  -  50 000,OO zł, rezerwę  celową  -  380 000,OO
zł, z tego:  z przeznaczeniem  na wydatki  jednostek  oświatowych,  których  szczegółowy  podział

na pozyc3e klasyfikacji  budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania  budżetu
jednostki  samorządu  terytorialnego  w kwocie  315 000,OO zł, na realizację  zadań  z zakresu
zarządzania  kryzysowego  w kwocie  65 000,OO zł. Upoważnia  się  Zarząd  Powiatu  do:
zaciągania  kredytów  i pożyczek  oraz  emisji  papierów  wartościowych  do  wysokości
poszczególnych  limitów  zobowiązań  na: sfinansowanie  przejściowego  deficytu,  sfinansowanie

planowanego  deficytu,  spłatę  wcześniej  zaciągniętych  zobowiązań  z tytułu  zaciąganych

kredytów  i pożyczek  oraz emitowanych  papierów  wartościowych.  Upoważnia  się  Zarząd
Powiatu  do udzielania  poręczeń  i gwarancji  w ciągu  roku  budżetowego  do wysokości  limitu
określonego  w 8, 5 ust. 2; 3)zaciągania  zobowiązań:  na finansowanie  wydatków  na realizację

przedsięwzięć  oraz  na programy  i projekty  realizowane  ze środków  Unii  Europejskiej  lub
bezzwrotnych  środków  zagranicznych  do wysokości  określonej  w załącznikach  nr 3 i nr  4.,
z tytułu  umów,  których  realizacja  w roku  budżetowym  i w latach  następnych  jest  niezbędna
dla  zapewnienia  ciągłości  działania  powiatu  i z których  wynikające  płatności  wykraczają  poza
rok  budżetowy,  przekazania  uprawnień  innym  jednostkom  organizacyjnym  powiatu
do zaciągania  zobowiązań  z tytułu  umów,  których  realizacja  w roku  budżetowym  i w latach
następnych  jest  niezbędna  dla  zapewnienia  ciągłości  działania  jednostki  i z których  wynikające

płatności  wykraczają  poza  rok budżetowy,  dokonywania  zmian  w  planie  wydatków
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polegających  na: przeniesieniach  wydatków  pomiędzy  paragrafami  i rozdziałami  klasyfikacji

budżetowej,  wtym  również  na wniosek  kierowników  jednostek  w zakresie  ich planów

finansowych,  wparagrafach  dotyczących  wynagrodzeń  i uposażeń  niepowodujących

jednocześnie  zwiększenia  ogólnej  kwoty  środków  na  wynagrodzenia  i  uposażenia,

z wyłączeniem  przeniesień  wydatków  między  działami.  Przeniesień  w granicach  planu

wydatków  inwestycyjnych  polegających  na przesunięciach  między  zadaniami  inwestycyjnymi

w ramach  działu.  Lokowania  wolnych  środków  budżetowych  na rachunkach  bankowych

w innych  bankach  niż bank prowadzący  obsługę  budżetu  powiatu.  Wykonanie  Uchwały

powierza  się Zarządowi  Powiatu  w  Gołdapi.  Uchwała  wchodzi  w  tycie  z dniem  1 stycznia  2022

roku  i podlega  ogłoszeniu  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Warmińsko-Mazurskiego.

Skarbnik  Powiatu  Pani  Bożena  Radzewicz  poinformowała,  że do projektu  uchwały  dołączono

objaśnienia  oraz  załączniki.

Przewodnicząca  Zarządu  zapytała  czy  są pytania  do przedstawionego  projektu  uchwały  Rady
Powiatu?

Pytań  nie  zgłoszono.

Przewodnicząca  Zarządu  przeprowadziła  głosowanie.

Zarząd  Powiatu  jednogłośnie  podjął  uchwałę  Rady  Powiatu  w sprawie  uchwalenia

budżetu  Powiatu  Gołdapskiego  na 2022  rok.

Ad.  8

Starosta  Pani  Marzanna  Wardziejewska  przedstawiła  Planu  Pracy  Zarządu  Powiatu  na 2022  r.
/plan  pracy  Zarządu  Powiatu  na 2022 w załączeniu- zał. nr I8 do protokołul.

Starosta  Pani Marzanna  Wardziejewska  poinformowała,  że jako  przewodnicząca  Zarządu

Powiatu  proponuje  plan  pracy  na kolejny  rok.  Plan  wynika  przede  wszystkim  z doświadczeń

lat ubiegłych.  Zawiera  punkty,  który  powinny  być w odpowiednim  czasie  omówione,

np. sprawozdania  z działalności  różnych  komisji,  instytucji,  informacje,  z działalności

i funkcjonowania  jednostek.  Jak  nazwa  wskazuje  jest  to tylko  plan,  który  w  razie  konieczności
moŻna  zmieniĆ.

Przewodnicząca  Zarządu  zapytała  czy  są pytania  do przedstawionego  Planu  Pracy.
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Pytań  nie  zgłoszono.

Przewodnicząca  Zarządu  przeprowadziła  głosowanie.

Zarząd  Powiatu  jednogłośnie  przyjął  Planu  Pracy  Zarządu  Powiatu  na 2022  r.

Wicestarosta  Pan Andrzej  Ciołek  opuścił  salę obrad  godz.  8:28

Ad.  9.

Starosta  Pani  Marzanna  Wardziejewska  poinformowała,  że jeszcze  przed  świętami  Bożego

Narodzenia  zostanie  ogłoszony  konkurs  z Programu  Polki  Ład.  Zwróciła  się  do Członków
Zarządu  o przemyślenie  dróg,  ulic,  które  należałoby  zgłosić  do konkursu.  Przypomniała  także
o sprawiedliwym  podejściu  do tego  tematu.  Należy  pamiętać,  że powiat  gołdapski  składa  się
z trzech  gmin  i każda  z nich  powinna  mieć  możliwość  modernizacji  jednej  z dróg.  Istnieje
możliwość  złożenia  trzech  wniosków,  a więc  każda  wniosek  będzie  dotyczyć  jeden  z gmin.

Ad.  8

Wolne  wniosków  nie  zgłoszono.

Ad.  9

Przewodnicząca  Zarządu  podziękowała  Członkom  Zarządu  za pracę.  Zamknął  XCIX  (99)
posiedzenie  Zarządu  Powiatu.

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska zło$ła  serdeczne życzenia Bożonarodzeniowe
wszystkim  Członkom  Zarządu  Powiatu,  Pani Skarbnik,  Pani Sekretarz,  a także obsłudze
posiedzeń.

Na  tym  protokół  zakończono.

Protokół  składa  się  z 25 stron  kolejno  ponumerowanych.
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Protokołowała:  Monika  Bniszewska  22.12.2021  r.


